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Korte instructie
SCHRIJFMETHODE ‘AAN BOORD’

1.  Leer de juiste naam van elke letter. De naam van elke letter zit ver-
stopt in de boot. De rompletters zitten in de romp van de boot. De 
stokletters in de stok van de mast. De lusletters gaan met een lus om 
het anker. Heeft de letter een lus naar boven? Dan heeft de letter 
de wind in de zeilen en maak je de lus open en bol in het zeil.

2.  Leer de letter in de juiste richting te schrijven. De schrijfrichting van 
elke letter wordt aangegeven met pijlen, cijfers en gekleurde stip-
pen. Het licht van de vuurtoren helpt jou hierbij. 

 Je start bij de donkerblauwe stip. Je volgt de pijlen en de cijfers en 
vervolgens kom je bij de lichtblauwe stip. Nu gaat de schrijfrichting 
van de letter een andere kant op. Kom je bij de rode stip, dan is de 
letter klaar.

3.  Functionele schrijfletter. Bij de letters van ‘Aan Boord’ zijn de stokken 
en lussen allemaal even lang. De lussen gaan allemaal dezelfde 
kant op. De letters staan rechtop (geen hellend schrift). Dit zijn dui-
delijke en praktische afspraken die makkelijk te onthouden zijn.

4.  Leer verbindingen maken. Bij het schrijven van een woord maak je 
letters aan elkaar vast. De verbindingslijnen tussen letters maak je 
door een lijn te trekken van het eindpunt (rode stip) van de ene let-
ter naar het startpunt (donkerblauwe stip) van de volgende letter. 

 Nadat je de letter geleerd hebt, kun je meteen oefenen hoe je 
deze letter aan elkaar schrijft. Hoe dit moet, staat ook in je oefen-
schrijfschrift. 

5.  Duidelijke instructies. De bovenste pagina vertelt je hoe je de letter 
moet schrijven. Wil je voelen hoe je de letter moet schrijven? Dat 
kan! Tijdens het (voor)lezen van de instructie kan je gelijktijdig met je 
wijsvinger het grote voorbeeld overtrekken. Zoals je ziet helpen de 
vuurtoren, de cijfers en de pijlen je om de letter juist te leren schrij-
ven. Ook zie je hier hoe je twee letters aan elkaar moet schrijven.
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6.  Pengreep en zithouding. Leg het oefenschrijfschrift altijd op tafel,  
zoals op het plaatje hiernaast. Let goed op of je links- of rechtshandig 
bent. Je oefent altijd op de onderste pagina.

 Als je het schrift juist neerlegt, ligt je schrijfhand onder de schrijfregel 
en zie je de punt van je pen of potlood goed. Op deze manier veeg 
je niet over je schrijfwerk en krijg je geen vlekken in je schrift. 

 7.  Efficiënt oefenen en herhalen. Het Scrapboard is onmisbaar bij het 
oefenen en automatiseren van de letters. Op dit unieke wisbordje 
kan je ‘eindeloos’ letters overtrekken en jezelf verbeteren. Veel extra 
oefening zonder verspilling van papier.  Door herhaling en jezelf te 
verbeteren, automatiseer jij met zelfvertrouwen een leesbaar  
handschrift. 

8.  Variatie in schrijfoefeningen. In het schrift staan grote en kleine letters 
om te oefenen. Je ziet de letters duidelijk afgedrukt, ‘schaduwletters’ 
en letters met alleen het startpunt. Jij kan zelf kiezen welke oefenin-
gen je wilt maken op je Scrapboard. 

 De kleine regels zijn gelijk aan schrijfregels met hulplijnen van de 
Oranje Schrijfschriften van De Schrijfvriend. Het schrijven van woord-
jes in je schrijfschrift (b.v. taal of dictee) sluit op deze manier precies 
aan bij hoe jij de letters leert schrijven. 

9.  Leer alle letters van a t/m z. Het oefenschrijfschrift ‘Aan Boord’ bevat 
alle letters van a tot z. Het paginanummer komt overeen met de 
plek van de letter in het alfabet. Op de pagina staat ook of de letter 
een klinker of een medeklinker is. Zo leer jij letterkennis.

 De volgorde waarin je de letters wil leren schrijven maakt niet uit. 
Op deze manier kan je dit oefenschrijfschrift naast elke leesmethode 
gebruiken.

10  Schrijfmethode ‘Aan Boord’. Het oefenschrijfschrift is onderdeel van 
de schrijfmethode ‘Aan Boord’ ontwikkeld voor groep 1 t/m 8. Onze 
methode heeft een versie voor schrijfletters of blokletters. Ook is er 
volop aandacht voor het leren schrijven van hoofdletters en cijfers. 

Stap ‘Aan Boord’ en we gaan met elkaar de juiste koers 
varen om elk kind leesbaar te leren schrijven!
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Onze letterpuzzels ‘Aan Boord’ zijn  
onmisbaar voor goed schrijfonderwijs.  
Te gebruiken vanaf de kleutertijd:
& fijne motoriek
& samen spelen 
& concentratie
& ruimtelijk inzicht
& taal en spelling
& letterkennis

UNIEK! 

Welkom ‘Aan Boord’!   Meer info: www.deschrijfvriend.nl
 Volg ons:

Puzzel de woorden en zinnen 
die je wilt leren schrijven! 

10.


